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Jelentkezés a 2022/2023. nevelési évre 

A jelentkezés feltételei: 

• Óvodánk csak kerületi lakosokat fogad. Óbuda-Békásmegyer területén 

kívül lakókat sajnos nem tudunk fogadni. 

• Az Óbudai Gyermekvilág Óvoda elsősorban a (Képviselő Testületi 

határozattal és fenntartó által kijelölt) körzetéből, a Pók utcai lakótelep 

teljes területéről fogad gyermekeket. Akinek a III. kerületi lakcíme 

tartózkodási helyként szerepel a lakcímkártyáján, beiratkozás után 

védőnői igazolást kérünk arról, hogy életvitel-szerűen ott tartózkodik a 

család. 

• Elsősorban azokat a gyermekeket várjuk a felvételre, akik 2022. augusztus 

31-ig betöltik 3. életévüket. 2019 szeptember 1 - november 30. között 

született gyermekek is jelentkezhetnek, ők előjegyzésbe kerülnek, hely 

függvényében megkezdhetik az óvodai életüket.       

A 2022/2023 nevelési évre néhány középső és nagycsoportos férőhelyre 

is lehet jelentkezni. 

A jelentkezés ideje: 2022. április 19.-22.  Felvételi kérelmet ebben az 

időszakban fogadunk.  

Személyes jelentkezésre az alábbi időpontokban van lehetőség: 

2022. április 19., kedd               8.00-12.00 és 13.00-17.00 

2022. április 20., szerda             8.00-12.00 és 13.00-17.00 

2022. április 21., csütörtök        8.00-12.00 és 13.00-16.00 

2022. április 22., péntek            8.00-12.00  

Az óvodai felvétel helyszíne: 1031. Budapest, Vitorla u. 6. 

A felvételi kérelmet csak egy intézménybe kell benyújtani, ahová 

gyermeküket beíratni szeretnék. Az Óbudai Gyermekvilág Óvoda Vitorla utcai, 

Kanóc utcai és Arató Emil téri épülete egy intézmény. 

A kérelmen jelölhetik, hogy a 3 épületből melyikbe szeretnék legjobban az 

elhelyezést. 

 

 



2 
 

Érkezés előtt, kérjük a "Letölthető nyomtatványok" menüpontból töltsék le az 
alábbi dokumentumokat: 
 

• felvételi kérelem 
• adatkezelési tájékoztató 
• nyilatkozat (csak az egyedül nevelő vagy külön élő szülők esetében 

szükséges) 

A fent említett dokumentumok esetében, mindkét szülő aláírása szükséges! 

Ezeket kinyomtatva, kitöltve és aláírva hozzák be a jelentkezési időpontok 
valamelyikén.  Kérjük, ügyeljenek az olvashatóságra! A kitöltésre természetesen 
a személyes jelentkezéskor is van lehetőség, ebben az esetben mindkét szülő 
jelenlétére számítunk az aláírások miatt.  

A jelentkezéshez a jelentkezési lap kitöltésén túl, az alábbi dokumentumok 

fénymásolatára is szükség lesz (ha szükséges helyben is tudjuk fénymásolni az 

iratokat): 

• A gyermek 

o személyi igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata 

o lakcímkártyája 

o TAJ kártyája 

• Mindkét szülő 

o lakcímkártyája 

A felvételnél a jelentkezés sorrendje nem számít!  

 

AZ ÓVODAKEZDÉS FELTÉTELEI SZEPTEMBER 1-ÉN: 
 

• Ágy- és szobatiszta legyen! 

• Kis segítséggel önállóan tudjon étkezni! 

• Életkorának megfelelő beszédfejlettséggel rendelkezzen! 

• Egészséges legyen és ezt a szülő igazolja! "Nyilatkozat egészséges 

állapotról"  

• A szülő az étkezéstérítési díjat befizette. 

 

 

 


